
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ 
 

1. Υπεύζπλε δήιωζε ηνπ ηδηνθηήηε ή εθπξνζώπνπ ηεο επηρείξεζεο όηη 
κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηωλ κέηξωλ γηα ηελ ηόλωζε ηωλ 
επηρεηξήζεωλ, ζα απνκαθξύλεη ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα από ηνλ 
πξόζζεην θνηλόρξεζην ρώξν. Σε αληίζεηε πεξίπηωζε  ζα επηβιεζνύλ 
πξόζηηκα θαη κέηξα όπωο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 & 6 ηνπ 
άξζξνπ 65 ηνπ Ν.4688/2020. 
 

2. Δελ επηηξέπεηαη ζηνλ επηπιένλ ρώξν ε ηνπνζέηεζε ζηαζεξώλ θαη 
κόληκωλ θαηαζθεπώλ ζε θακία πεξίπηωζε. Επηηξέπεηαη κόλν ε 
ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάηωλ θαη θηλεηώλ ζθηάζηξωλ (νκπξέιεο) 
ηα νπνία ζα ηνπνζεηνύληαη κόλν θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θαηαζηήκαηνο θαη ζα απνκαθξύλνληαη θαηά ην θιείζηκν. Επίζεο 
απαγνξεύεηαη ξεηά ε εγθαηάζηαζε ειεθηξνκεραλνινγηθώλ ζπζθεπώλ. 
Με ππεύζπλε δήιωζε ηνπ ηδηνθηήηε ή εθπξνζώπνπ ηεο επηρείξεζεο, 
ζε πεξίπηωζε πνπ απηόο παξαβεί ηνπο όξνπο ηεο πξόζζεηεο 
παξαρώξεζεο, ν Δήκνο Καηζαξηαλήο ζα έρεη ην δηθαίωκα κε δηθά ηνπ 
κέζα θαη κε ρξέωζε ζηελ επηρείξεζε, λα απνκαθξύλεη ηελ 
νπνηαδήπνηε ζηαζεξή θαηαζθεπή.  

 
3. Σε πεξίπηωζε πνπ δηαπηζηωζεί από νπνηνδήπνηε θνξέα ειέγρνπ όηη 

γίλεηαη ππεξεθκεηάιιεπζε ηωλ παξαρωξνύκελωλ ρώξωλ θαηά 
παξάβαζε ηωλ θαλόλωλ πεξί κε ζπλωζηηζκνύ, ε παξαρώξεζε γηα 
ηνλ πξόζζεην ρώξν ζα αλαθαιείηαη απηόκαηα. Επίζεο ζε πεξίπηωζε 
πνπ ππάξμνπλ δηακαξηπξίεο γηα όριεζε είηε από κνπζηθή είηε από 
παξαβίαζε ηνπ ωξαξίνπ ιεηηνπξγίαο είηε γηαηί δελ αθήλνληαη νη 
δηειεύζεηο ηωλ πεδώλ, ζα επηβάιινληαη ηα κέηξα όπωο νξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 65. 

 
4. Η παξαρώξεζε πξόζζεηνπ ρώξνπ ζα ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα από 

ηε ζπλαίλεζε ηωλ θαηνίθωλ θαη επηρεηξεκαηηώλ ηωλ ηδηνθηεζηώλ 
κπξνζηά ζηα νπνία ζα επεθηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάηωλ, ζύκθωλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 65. 

 
5. Σε πεξίπηωζε πνπ παξαρωξεζεί ρώξνο πξαζίλνπ γηα ηελ πεξίνδν 

απηή, ε επηρείξεζε πνπ ζα εθκεηαιιεπηεί ην ρώξν ππνρξενύηαη κε 
δηθά ηεο έμνδα λα απνθαηαζηήζεη πιήξωο ην πξάζηλν κεηά ην πέξαο 
ηεο πξόζζεηεο παξαρώξεζεο. 

 
6. Σε θακία πεξίπηωζε ν αξηζκόο ηωλ εμππεξεηνύκελωλ πειαηώλ κε ηελ 

πξόζζεηε παξαρώξεζε δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκό πνπ 
αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, γηαηί ζε 
αληίζεηε πεξίπηωζε ζα δεκηνπξγείηαη πγεηνλνκηθή παξάβαζε.  

 
7. Σε πεξίπηωζε πνπ παξαρωξεζεί ηκήκα νδνύ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάηωλ, ε παξαρώξεζε ζα επηηξέπεηαη κόλν θαηά ηηο 
απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο ώξεο κε ηελ αλάινγε ζήκαλζε γηα ηελ 
θπθινθνξία ηωλ νρεκάηωλ θαη κε ωξάξην πνπ ζα νξηζηεί από ηελ 
Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζωήο θαη κεηά ηε γλώκε ηεο αξκόδηαο 
Αζηπλνκηθήο Αξρήο. 

 


